Utvecklingsgruppen för
ALUNDA
Protokoll nr 4-2017
Tid: 2017-08-29, kl. 18.30-20.30
Plats: Allianslokalen
Närvarande: Yngve Jordeby, Torbjörn Söderlund, Cecilia Holst, Erik Ekström, Stefan
Pettersson, Sigurd Mattsson, Barbro Mattsson, Roine Almgren och Sonja Björk.
Ordförande Yngve Jordeby hälsar alla välkomna till höstens första möte och förklarar
detsamma för öppnat.

§ 1.

Föregående mötes protokoll.
Sekreteraren går igenom föregående mötes protokoll som efter diskussion läggs
till handlingarna.

§ 2.

Uppföljning av Oland Visar.
Stefan Pettersson tackar alla i Utvecklingsgruppen som varit aktiva under
utställningen och meddelar det positiva i att så många yngre varit intresserade av
det som presenterades. En fin och välbesökt utställningsplats som anordnats av
Utvecklingsgruppen. I samband med utställningen anordnades spelet ”Corn
Toss”. De turer med buss som visade på framtida bostadsbyggande var
välbesökta.

§ 3.

Förslagslådan på Oland Visar.
Yngve Jordeby redogör för de 9 förslag som lagts i lådan, och informerar om
vilka instanser som han vidarebefordrar förslagen till. Alla förslagen kan läsas
på Utvecklingsgruppens hemsida. Önskemål har framförts om att lådan ska
ställas ut ytterligare en period vilket kommer att ske under ca två månader vid
ingången till ICA. Cecilia Holst kommer att avisera på hemsidan att så ska ske.

§ 4.

Pågående byggplaner.
Yngve Jordeby redogör för pågående byggplaner vid bl. a Prästgårdshöjden. Ett
stående problem är dock vattenförsörjningen. Utvecklingsgruppen ger Stefan
Pettersson i uppdrag att ta kontakt med kommunen förslagsvis Jakob
Spangenberg för att få veta hur långt man kommit för att lösa frågan om vatten i
Alunda.

§ 5.

Österbergs plats.
Torbjörn Söderlund informerar om att färdigställandet av platsen nu gått i stå.
Anledningen är sjukskrivning av plattläggare. Tanken är att en ny entreprenör
ska ta över och färdigställa platsen. Diskuteras om en ev invigning och om den i
så fall kan göras i samarbete med ICA. Torbjörn Söderlund får i uppdrag av
gruppen att ta kontakt med ICA för att göra en förfrågan.

§ 5.

Rondellprydnaden.
Erik Ekström berättar att han sett den större älgen färdigställd och blivit positivt
överraskad. Han visar prov på färg (avokadogrön) som älgarna kommer att
målas i. Plantering av krypgran är på gång och hela rondellen beräknas vara klar
till slutbesiktningen av vägen någon gång runt sista oktober.

§ 6.

Vårdcentralen.
Osäkerheten kring en nybyggnation av vårdcentral i Alunda gör att Yngve
Jordeby och Erik Ekström kommer att ta kontakt med Margareta Widén
Berggren på kommunen för att diskutera ärendet.

§ 8.

Hälsans Hus, hur går vi vidare?
Sigurd Mattsson kommer att lämna över all dokumentation gällande Hälsans
Hus till Utvecklingsgruppen. Yngve Jordeby och Torbjörn Söderlund kommer
att ta kontakt med Olandsskolan för att få veta om intresse finns för ett
färdigställande av huset. Även den kommitté som arbetar för sporthallens
utbyggnad kommer att kontaktas för ett ev. framtida samarbete.

§ 9.

Nya medlemmar i Utvecklingsgruppen.
Diskuteras nya medlemmar i gruppen. Flera namn kom på förslag, och de
personerna ska vidtalas, och om intresse finns ska de bjudas in till nästa möte.
Cecilia Holst ska lägga ut en inbjudan till nya medlemmar via sociala medier.

§ 10.

Övrigt.
Cykelplan
Från regionnivå har aviserats en investeringsplan gällande cykelplaner. Yngve
Jordeby och Torbjörn Söderlund undersöker vad det handlar om och hur vi i
gruppen ska agera.
GC-vägen
Yngve Jordeby rapporterar om en skrivelse från Trafikverket till honom har
cirkulerat till markägarna i ärendet ang. GC-vägen. Någon skrivelse från
Trafikverket har han inte erhållit, varför ett missförstånd torde föreligga. Han
ämnar tillskriva Trafikverket i ärendet. I samband med detta görs en ny
framställning om beläggning av GC-vägen Spånga-Alunda
Foton till infotavlan.
Torbjörn Söderlund efterlyser foton till infotavlan som ska placeras vid infarten
till Alunda. Yngve Jordeby tar kontakt med Print och Dekor för att kolla hur
långt de kommit i arbetet.

§ 11.

Tack Sigurd och Barbro.
Yngve Jordeby tackar Sigurd och Barbro Mattson som avflyttar från orten för
deras mångåriga arbete i Utvecklingsgruppen och önskar dem lycka till på sin
nya bostadsort. Som ett minne av gruppen överlämnades två Vattholmaänglar
tillverkade vid Alunda gjuteri.

§ 12.

Nästa möte.
Nästa möte planeras bli tisdagen den 24 oktober kl. 18.30 i Allianslokalen.

Vid pennan
Sonja Björk
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